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Naklejki tablicowe na ściany
Ciekawa aranżacja, połączona z dobrą zabawą to coś o czym marzą wszyscy rodzice ale przede wszystkim dzieci.
Tablica szkolna to coś czego chcą w swoim pokoju zwłaszcza najmniejsze dzieci (później im przechodzi :). Jednak
nie zawsze w pokoju dziecięcym znajdziemy potrzebne miejsce na postawienie stojaka z tablicą. Jednak jest
rozwiązanie, które nie tylko pozwoli spełnić to marzenie małym chłopcom i dziewczynkom ale również pozytywnie
wpłynie na aranżację ścian w naszym pokoju. Mowa oczywiście o naklejkach kredowych nazywanych również
tablicowymi.

Czym są naklejki kredowe?
Są to naklejki na ściany (meble lub okna), które posiadają identyczną powierzchnię jak tablica kredowa.
Podobnie jak tablice, folię kredową również możemy mazać za pomocą lekko nawilżonej gąbki, nie martwiąc się
przy tym o jej trwałość. Do pisania lub rysowania używamy dobrze znanej nam kredy.

Dlaczego naklejki pozwalają na ciekawą aranżację pokojów?
Naklejki naścienne mogą przybierać różne kształty - w zależności od tego czy mają one traﬁć na ściany pokoju
dziewczynki czy chłopca. Najpopularniejszymi kształtami są chmurki, domki, puzzle oraz zwierzątka, jednak na
indywidualne potrzeby producenci wykonują również naklejki w niestandardowym kształcie. Naklejki mogą również
tworzyć większą, spójną kompozycję.

Jak przyklejać naklejki kredowe?
Nie jest to skomplikowany proces, z którym na pewno poradzi sobie każdy z Was. Naklejki tablicowe najczęściej nie
mają wymiarów większych niż 1 metr kwadratowy. Są one również znacznie grubsze niż tradycyjne naklejki
naścienne, dzięki czemu przy naklejaniu nie musimy się martwić o zagięcia lub powietrze, które jest zmorą podczas
naklejania. Aby poprawnie nakleić dekorację należy ją w pierwszej kolejności rozprostować po wyjęciu z oryginalnej
tuby. Następnie musimy pamiętać o tym aby podłoże było odkurzone i odtłuszczone. Jeżeli naklejka ma traﬁć na
szybę lub frontowe drzwiczki mebli, do oczyszczenia możemy użyć płynów do mycia szyb. Gdy już podłoże jest
odpowiednio przygotowane usuwamy z naklejki tak zwaną folię transferową, a następnie powoli aplikujemy na
podłożu. Teraz nasze dzieci mogą się cieszyć ze swojej pierwszej szkolnej tablicy, a my możemy spać spokojnie,
ponieważ zapobiegnie to dewastacji ścian przez nasze pociechy.
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